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ANEXO 11 DO EDITAL 001/2011-PRH 
CONCURSO PÚBLICO PARA PROFESSOR NÃO-TITULAR 

 
 
 
DEPARTAMENTO DE MEDICINA VETERINÁRIA 
Área de conhecimento: FISIOLOGIA VETERINÁRIA 
 
 
PROGRAMA DAS PROVAS ESCRITA E DIDÁTICA 
 

1. Fisiologia do sistema nervoso. 

2. Fisiologia cardiovascular. 

3. Fisiologia do sistema endócrino. 

4. Fisiologia do sistema respiratório nos mamíferos domésticos. 

5. Fisiologia do aparelho digestório dos animais domésticos. 

6. Função renal dos mamíferos e aves. 

7. Fisiologia dos órgãos dos sentidos: visão, audição, olfação e gustação. 

8. Fisiologia da pele e anexos. 

9. Fisiologia das membranas celulares. 

10. Fisiologia do sistema músculo esquelético. 
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TABELAS DE PONTUAÇÃO PARA AVALIAÇÃO DO CURRÍCULUM VITAE 
 
 

1. Formação acadêmica: 

Doutorado (5,0 pontos). 

2. Magistério (máximo de 1,5 pontos) 

Magistério superior na graduação (0,05 pontos/30 horas). 
Magistério na pós-graduação (0,07 pontos/30 horas). 
Docência em curso de atualização ou extensão em nível superior (0,03 pontos/30 horas). 
Conferência e palestra na área ou em área afim (0,03 pontos/palestra). 
Atividade docente não-universitária na área ou em área afim (0,01 pontos/semestre). 
Docência em curso de treinamento ou extensão, em nível não-universitário (0,01 
pontos/semestre). 

3. Pesquisa, ensino e extensão (máximo de 0,5 ponto s) 

Projeto de pesquisa, ensino e extensão concluído (0,05 pontos/projeto). 
Projeto de extensão e de ensino permanente (0,1 pontos/projeto). 

4. Orientações (máximo de 0,5 pontos) 

Orientação de trabalho de iniciação científica (0,05 pontos/trabalho). 
Orientação de monografia de especialização (0,07 pontos/monografia). 
Orientação de dissertação de mestrado (0,1 pontos/dissertação). 
Orientação de tese de doutorado (0,2 pontos/tese). 

5. Participação em bancas ou comissões (máximo de 0 ,2 pontos) 

Participação em banca examinadora de concurso para magistério superior (0,03 
pontos/banca). 
Participação em banca examinadora de especialização e exame de qualificação (0,03 
pontos/banca). 
Participação em banca examinadora de defesa de mestrado (0,05 pontos/banca). 
Participação em banca examinadora de defesa de doutorado (0,07 pontos/banca). 

6. Atividades administrativas (máximo de 0,3 pontos ) 

Coordenação de curso de pós-graduação (0,1 pontos/ano). 
Coordenação de curso de graduação (0,05 pontos/ano). 
Cargo administrativo (0,07 pontos/ano). 
Participação em órgão colegiado (0,02 pontos/ano). 

7. Publicações (máximo de 1,5 pontos) 

Livro editado: autor (0,3 pontos/livro). 
Livro editado: co-autor ou editor (0,2 pontos/livro). 
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Livro editado: tradutor ou revisor técnico(0,1 pontos/livro). 
Artigo em revista especializada/científica indexada e capítulo de livro: autor (0,2 
pontos/artigo). 
Artigo em revista especializada/científica e capítulo de livro: co-autor (0,1 pontos/artigo). 
Apresentação de trabalho em evento de natureza técnico-científica e cultural (0,05 
pontos/trabalho). 
Artigo em revista não-especializada e não-indexada, e em anais de encontro científico (0,05 
pontos/artigo). 
Outra publicação (0,01 pontos/publicação). 

8. Participação eventos, cursos, estágios e outros (máximo 0,5 pontos) 

Curso de pós-graduação ou aperfeiçoamento, cursado na área afim (0,1 ponto/curso). 
Graduação em outra área (para mais de uma graduação) (0,1 ponto/curso). 
Participação em evento de curta duração na área ou área afim (0,05 ponto/curso). 
Aprovação em concurso público na área ou área afim (0,05 ponto/concurso). 
Atividade profissional não-docente na área (0,05 ponto/semestre). 
Orientação na área ou em área afim como atividade técnica (0,02 pontos/orientação). 
Cargo de direção, supervisão e orientação na área de magistério do Ensino Fundamental e 
do Ensino Médio (0,05 ponto/semestre). 
Estágio extracurricular na área ou área afim (0,05 ponto/estágio). 
Exercício de monitoria na área ou área afim (0,02 ponto/monitoria). 
Participação em projeto de ensino, pesquisa ou extensão, enquanto acadêmico (0,02 
ponto/projeto). 
Prêmio, distinção e láurea por trabalho técnico e científico na área (0,1 ponto/trabalho). 
Outra atividade na área ou área afim (0,02 ponto/atividade). 
Outra atividade (0,01 ponto/atividade). 


